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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ» 

 

Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Курс спрямований на надання студентам знань з питань правового 

регулювання відносин, що виникають у сфері інтелектуальної 

власності. Як навчальна дисципліна право інтелектуальної 

власності – це комплекс теоретичних та практичних знань, що 

подаються для вивчення теорії і практики 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування та підготовки 

майбутніх фахівців для самостійного вирішення професійних 

завдань у сфері регулювання правовідносин, пов'язаних з 

інтелектуальною власністю. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 систематизація та розширення знання про інтелектуальну 

власність; 

 отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення 

творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих 

немайнових прав; 

 вміння захистити свої права, як на Україні так і за її межами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сформувати для себе систему знань, а також отримати навички та 

уявлення, необхідні для здійснення творчої діяльності та захисту 

своїх майнових та особистих немайнових прав, як в Україні, так і 

поза її межами. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

 Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних 

якостей. 

 Здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності. 

 Сформувати сучасне наукове розуміння сутності 

інтелектуальної власності, методологічних зв’язків та 

закономірностей розвитку. 

 Усвідомити значення авторського права і суміжних прав. 

 Освоїти фундаментальні знання щодо правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та 

світі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальна характеристика міжнародного права 

інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в 

Україні. Міжнародне авторське право. Об’єкти та суб’єкти 

авторського права. Суміжні права. Колективне управління 

майновими правами  авторів. Захист авторського права і суміжних 



прав Міжнародне авторське право. Об’єкти та суб’єкти 

авторського права. Право промислової власності. Право 

інтелектуальної власності на комерційне найменування та 

торговельну марку. Договори у сфері розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. Економіко-правові засади 

інтелектуальної власності. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. Зокрема вивчення таких дисциплін, як: 

Порівняльне цивільне право; порівняльний цивільний процес; 

міжнародне публічне право; міжнародне приватне право. 

Пореквізити Знання з право інтелектуальної власності можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційної роботи, а також при вивченні таких 

дисциплін: авторське право; право промислової власності;  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Головань С. М., Коженевський С. Р., Стельмаховська О. І., 

Хорошко В.О. Інтелектуальна власність у сфері захисту 

інформації/ МОН; Державний універерситет інформаційно-

комунікаційних технологій; Хорошко В.О., ред.  – Київ: ДУІКТ, 

2009. – 177 с. 

2. Пахаренко-Андерсон А. П.  [інтерв’ю з президентом Укр. 

групи AIPPI, керуючим партнером патентно-правовової фірми 

"Пахаренко та партнери" А. П. Пахаренко-Андерсон]. – 

Інтелектуальна власність в Україні – Київ, 2011. – : № 12. – С. 69-

70 

3. Співаковський О. У пошуках компромісів, або Як Україна будує 

власну іфраструктуру захисту інтелектуальної власності. – Голос 

України – Київ, 2018. – : 4 жовтня (№ 186-187). – С. 1,4-5 

4. Капінос М.М. Інтелектуальна власність: підруч. для студентів 

ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. 

техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 

347 с. 

Репозитарій НАУ: 

1. Інтелектуальна власність : методичні рекомендації до 

практичних занять та самостійної роботи / уклад. : В.Д. 

Шпильовий, А.М. Овсянкін, О.А. Михальченко, Н.Г. Чайка. – К. : 

НАУ, 2015. – 44 с. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21922 

2. Шуст Н.Б. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Право 

інтелектуальної власності" / http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25565 

3. Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. 

кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2013. – 

Випуск 24. – С. 215–219. 

4. Публічно-правові спори у сфері інтелектуальної власності як 

предмет юрисдикції адміністративних судівдис. ... канд. юрид. 

наук :12.00.07 / Трояновська Теттяна Михайлівна; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2015. — 211 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, Екзамен, письмово 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21922
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25565


екзаменаційна методика 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДРАЧОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mp

pp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=

11419  

 Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну   
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